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V předložené diplomové práci se Bc. Štěpánka Žárová zabývá taxonomií, fenotypickou 

charakterizací a ekologií dermatofytů. V experimentální části práce se zabývá izolací 

vlastních kmenů ze srsti hlodavců a molekulární a fenotypovou identifikací vlastních i 

sbírkových kmenů. Z 63 chycených hlodavců izolovala 30 kmenů dermatofytů, provedla 

fylogenetickou analýzu 229 kmenů a charakterizovala 22 izolátů, což považuji za plně 

postačující pro diplomovou práci.  

Štěpánčina práce o rozsahu 56 stran dosahuje dobré formální i grafické úrovně, obsahuje 

vysoké množství relevantních zdrojů, vhodně zvolené obrázky, grafy a tabulky, detailně 

zpracované přílohy a velmi kvalitní vlastní makrofotografie i mikrofotografie izolátů. 

Struktura práce je členěna do obvyklých logických celků a její jednotlivé kapitoly svědčí o 

velmi pečlivém přístupu a porozumění dané problematice (občasné kostrbaté formulace či 

mírný odklon od nadpisu kapitoly nebrání jejímu pochopení). Cíle zmíněné v úvodu práce 

byly naplněny.  

Štěpánka ve své diplomové prací prokázala zvládnutí širokého spektra nejen laboratorních 

metod (izolace a kultivace, molekulární identifikace, fenotypová charakterizace), ale i 

schopnost zasadit získané výsledky do kontextu současného poznání a kriticky je diskutovat. 

V případě zdařilé obhajoby tedy navrhuji její práci ohodnotit stupněm výborně.  

 

Otázky:  

1) Provedla jste fyziologickou charakterizaci 22 izolátů, z nichž některé pochází ze 

sbírky a některé jste izolovala v rámci diplomové práce. Na základě čeho jste tyto 

izoláty zvolila? 



2) V práci navrhujete jeden nový druh (Arthroderma sp. 16). Plánujete toto zjištění 

publikovat a nový druh tak formálně popsat?  

3) Na str. 50 zmiňujete, že při použití polyfázické taxonomie mají různá data a metody 

různou důležitost u různých skupin organizmů. Co mohou být rozhodující faktory pro 

zvolení dominantního přístupu? Dále pak zmiňujete nevýhody morfologického, 

biologického a ekologického druhového konceptu. Jaké jsou nevýhody přístupu 

fylogenetického? 

4) Na str. 7-8: zmiňujete keratinolýzu. Jakým konkrétním způsobem dochází u 

dermatofytů k rozkladu keratinu? Jak častá je mezi mikroorganizmy schopnost keratin 

rozkládat? 

5) Na str. 53 zmiňujete překvapivě nízký výskyt sekvencí dermatofytů ve vzorcích 

zkoumajících půdní houby pomocí environmentální DNA a jako jedno z možných 

vysvětlení navrhujete neúspěšnou sekvenaci z environmentální DNA. Jaké mohou být 

další příčiny nízkého výskytu těchto sekvencí v půdní eDNA?  

 

 


